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PRESENTACIÓN
Declarada pola UNESCO o 28 de maio de 2013, a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas
e Terras do Mandeo está integrada por 17 municipios das bisbarras da Coruña, Betanzos e
Terra de Melide. A súa superficie de 116.726 ha (113.969,7 terrestres e 2.756,4 mariñas) é
fogar de preto de 195.000 persoas, e acolle infinidade de espazos de enorme valor natural e
paisaxístico, varios deles integrados na Rede Natura 2000 da Unión Europea.
Ser declarados pola UNESCO como Reserva de Biosfera é un compromiso de presente
e futuro, que lle fixo asumir a este territorio os principios e obxectivos do Programa MaB
(Persoa e Biosfera), co obxecto de experimentar novas formas de desenvolvemento en liña
coa sustentabilidade e a loita fronte ao cambio climático, compatibilizando as dinámicas
urbano-rurais, así como o posicionamento como destino de ecoturismo.
Nesta guía presentámosche algúns dos itinerarios máis interesantes para descubrir as especies de aves que utilizan tanto esta Reserva de Biosfera como a cidade da Coruña, e de paso
a biodiversidade rural, litoral, urbana e mesmo mariña que integra este destino de ecoturismo
excepcional.

4

OBSERVAR AVES NA
RESERVA DE BIOSFERA
O territorio integrado pola Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo e a
cidade da Coruña é, no seu conxunto, un dos destinos favoritos dos observadores de aves
en Galicia. A súa diversidade de paisaxes (fragas, lagoas, campiñas, ríos, áreas urbanas,
encoros, rías, praias, cantís, mar aberto...) é fogar, ao longo do ano, dunha extensa lista de
especies.
Está aquí, por exemplo, a colonia de corvo mariño cristado máis nutrida do litoral continental ibérico (é dicir, sen contar as illas), situada nos cantís da costa de Dexo-Serantes, fogar
doutras especies típicas destes cortados costeiros. Á vez, en lugares como a ría do Burgo
ou a praia de Sada é posible observar e fotografar no outono e no inverno multitude de aves
acuáticas a moi pouca distancia, grazas ao acostumadas que están á presenza de paseantes: cullereiros, garzas, diferentes especies de limícolas árticos... Inverna ademais na ría de
Betanzos e no encoro de Abegondo-Cecebre a aguia pescadora, e son comúns nos ríos
especies tan emblemáticas como o picapeixe ou o merlo rieiro.
Xunto a elas hai moitas máis. Algunhas permanecen aquí todo o ano. Outras, oriúndas do
norte de Europa, fano só durante os meses máis fríos. Outras chegan desde África para
estaren connosco na primavera e no verán, e partir de regreso ao sur no outono. A elas
únense, na primavera e no outono, as que pasan por esta esquina ibérica durante as súas
migracións. Por último, son numerosas as observacións nesta bisbarra de aves moi raras
a nivel tanto galego como peninsular e mesmo europeo. En argot paxareiro, denomínanse
divagantes ou rarezas.
Segundo en que estación fagas os teus percorridos, terás ocasión de atopar unhas ou outras. En cada destino proposto dámosche algunhas claves ao respecto. Para desprazarte
ata algúns deles serache moito máis cómodo dispor de automóbil. Noutros casos abondará,
se o prefires, utilizar o transporte público. Tamén che ofrecemos teléfonos para acceder a
esta información.
É moi probable que mentres realizas os teus percorridos, ou ao rematalos, desexes descansar gozando da extraordinaria gastronomía deste lugar do planeta. Os restaurantes que che
propomos para iso ao final desta guía foron seleccionados e distinguidos cunha marca de
calidade polo seu esmero na selección de produtos ecolóxicos desta terra. Son a Rede de
Restaurantes da Biosfera.
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A OBSERVACIÓN DE AVES
Se hai moi pouco que decidiches interesarte pola observación de aves, esta información
acaso che resulte de utilidade.
Para empezar, debes saber que esta é unha actividade que cada vez practican máis persoas
de todas as idades en todo o mundo. Algunhas organizacións superan o millón de socios! O
principal motivo é que reúne varios exercicios estupendos á vez: camiñas, buscas coa vista e
o oído, faste preguntas que intentas resolver e estimulas a túa capacidade de desfrutar ante
a fermosura natural. De feito, cada vez son máis os profesionais da saúde que a recomendan
por exemplo para combater o estrés. Ademais, é ideal practicala con amigos e familiares,
chega a ser moi divertida e con ela contribúes á conservación da vida silvestre.
Canto necesitas é activar a tope a túa curiosidade, uns prismáticos (mellor de entre 8x e 10x
aumentos). En máis dun caso, en particular coas aves acuáticas e mariñas, resultarache ademais moi útil un telescopio terrestre, de entre 20 e 60 aumentos, mellor con zoom. Unha guía
de campo axudarache a identificar as especies que vaias atopando. Hai numerosas opcións
nas librarías. A través do teu teléfono móbil, por outro lado, atoparás abundante información
para saber máis acerca de cada paxaro que teñas ante ti.
Lembra ademais levar roupa e calzado cómodos, de cores pouco rechamantes, e impermeables se o tempo se anuncia húmido. Non esquezas consultar a predición meteorolóxica
antes dos teus paseos! Nos días de calor, a crema solar e unha gorra seranche moi útiles!
Leva sempre contigo auga e algún alimento lixeiro para picar sobre a marcha. Unha bolsa
de plástico servirache para recoller calquera residuo que algunha persoa despistada puidese
deixar esquecido.
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CÓDIGO ÉTICO PARA A
OBSERVACIÓN DE AVES
A Sociedade Española de Ornitoloxía (SEO/BirdLife) resume así as claves que calquera de
nós debe ter en conta para que esta actividade non supoña ningunha molestia ás aves e aos
seus hábitats:
1. O benestar das aves é o primeiro.
2. O hábitat debe ser protexido.
3. O comportamento das aves non debe ser alterado.
4. Sé prudente á hora de compartir información delicada sobre especies protexidas e
colabora cando observes unha situación de risco para elas.
5. Non debes acosar as especies divagantes nin rarezas.
6. Respecta a normativa sobre a protección das aves en todo momento.
7. Respecta os dereitos dos propietarios dos terreos e dos traballadores do campo.
8. Respecta os dereitos das persoas da zona de observación e as normas básicas
de seguridade.
9. Se queres compartir as túas citas, faino con prudencia e pensando que poden
mellorar o coñecemento.
10. Forma parte dun modelo de turismo sustentable que colabore no mantemento de
contornas rurais amigables para as aves.
Máis información: https://www.seo.org/wp-content/uploads/2018/09/Codigo_etico_
aves_SEO_-2018.pdf

Gabita
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PLANO XERAL
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1. Río do Carregal
2. Lagoa de Sobrado
3. Fervenzas da Reixidora
4. Arredores de Ponte Aranga
5. Contorna de Ambalasaugas
6. Río Mandeo en Chelo
7. Vila de Betanzos
8. Observatorio de Souto
9. Praia e marisma de Miño

10. Praia e brañas de Sada
11. Pazo de Mariñán
12. Encoro de Abegondo-Cecebre
13. Muíños de Costa da Égoa
14. Paseo fluvial do río Mero
15. Ría do Burgo
16. Costa de Dexo-Serantes
17. A Coruña Cidade
18. Encoro do Rexedoiro e costa de Arteixo
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1/

RÍO DO CARREGAL
Concello: Curtis

DESCRICIÓN XERAL

azor, e na primavera falcón pequeno, miñato abelleiro, millafre negro ou bubela. Pola
noite ou no abrente canta a avelaiona e, a
partir de comezos da primavera, o cuco,
especie menos frecuente no resto da bisbarra, así como a rula común ou o picafollas ibérico. No inverno, os prados situados máis alá do río son fogar de picas dos
prados, e reciben en ocasións a visita de
avefrías e tordos reais e rubios. No verán
sobrevóanos o cirrio e a andoriña común.
Se a túa visita coincide entre agosto e setembro, busca ademais entre as árbores
especies migradoras como papamoscas e
papamoscas cincento, ou picafollas musical.

Nas inmediacións do Centro Etnográfico do
Río Mandeo, en Teixeiro (Curtis), o paseo
fluvial polas beiras do río Carregal discorre
baixo un frondoso bosque de ribeira fogar
de numerosas especies de aves propias
deste tipo de medio. Máis alá dos ameneiros, carballos e salgueiros esténdese, ademais, un exemplo perfecto da campiña tradicional desta bisbarra, integrada por unha
sucesión de prados destinados ao gando,
sebes, pequenos bosques...

INTERESE ORNITOLÓXICO
Tras a visita ao Centro Etnográfico do Río
Mandeo, acompañará este paseo a constante actividade entre as pólas de ferreiriños
real e negro, ferreiriño azul, tordo común,
merlo, gabeador, paporrubio, papuxa das
amoras, estreliña riscada, peto real, pimpín
común, miñato, pombo torcaz, gaio europeo... Busca ademais polas beiras algunha lavandeira real. Cun pouco de sorte, é
doado ver tamén gabeador azul, gabián e

FENOLOXÍA
Calquera momento do ano é ideal para visitar este lugar.
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1/ RÍO DO CARREGAL
PROPOSTA DE VISITA

LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO

Tras estacionar o coche no aparcadoiro
gratuíto do centro, a ruta comeza xunto
a un panel informativo que indica os seus
puntos de interese. Animámoste a visitar
antes o propio Centro Etnográfico do Río
Mandeo, ideal para comprender a historia
e a vida das xentes desta comarca. A continuación, tras rodear o edificio (premiado
pola súa aposta arquitectónica), un carreiro
levarate ata a beira do río Carregal. Unha
vez nel, continúao nas dúas direccións, ata
que os teus pasos te leven ata as estradas
N-634 (en dirección suroeste) e a rúa Generoso Núñez Rega (cara ao noroeste), ambas
as dúas a non moita distancia.

A combinación desta ruta coa da lagoa de
Sobrado e os seus arredores completará
unha estupenda xornada ornitolóxica en
calquera momento do ano.

OUTROS LUGARES PARA VISITAR
Igrexa de Nosa Señora dos Remedios (s.
X). Ao carón do templo áchase o Carballo da Nosa Señora, un xigantesco carballo
centenario onde, segundo a tradición, se
apareceu a Virxe dos Remedios.

COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE
–– Para informarte dos horarios de autobuses, este é o teléfono da Estación de Autobuses da Coruña: 981 184 335.

O Centro Etnográfico do Río Mandeo está
moi preto do núcleo urbano de Teixeiro, a
onde hai un servizo regular de autobuses
desde A Coruña.

–– Urxencias: 112
–– Concello de Curtis: 981 789 003
–– Centro Etnográfico do Río Mandeo: 981
789 589

RECURSOS
A web do Concello de Curtis inclúe máis
información para organizar a túa visita:
http://www.curtis.gal/index.php/es/quever-es/centro-etnografico-del-mandeo

Ferreiriño negro
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1/ RÍO DO CARREGAL
Centro Etnográfico do Río Mandeo
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2/1/

RÍO DO
CARREGAL
LAGOA
Concello: DE
Curtis SOBRADO
Concello: Sobrado

DESCRICIÓN XERAL

FENOLOXÍA

De orixe artificial e hoxe completamente naturalizada, foi construída polos monxes do
mosteiro inmediato entre os anos 1500 e
1530. Rodéaa un bosque caducifolio de bidueiros, ameneiros, freixos, carballos e outras especies. Na súa superficie, de preto
de 10 hectáreas, abunda o nenúfar. A súa
profundidade máxima é de 4,5 m.

Calquera época do ano é ideal para visitar esta lagoa. Na primavera poderás gozar
dos espectaculares cortexos dos mergullóns cristados e, ao amencer, dos cantos
das moitas especies forestais e de campiña. No outono e no inverno, a diversidade
de aves acuáticas é moito maior.

PROPOSTA DE VISITA

INTERESE ORNITOLÓXICO

Desde o observatorio de aves poderás observar case todas as especies presentes o
día da túa visita. Moitas delas estarán sobre
todo cara á túa dereita. Non acudas ao seu
encontro: alí están seguras de que ninguén
as vai molestar. Verás ademais como, en
canto se acostumen á túa presenza, se irán
achegando.

Alberga unha destacada diversidade de
aves acuáticas, entre as que sobresaen os
mergullóns cristado e pequeno (ambos os
dous fabrican os seus niños flotantes na lagoa), corvo mariño grande, garza real, cerceta, lavanco, cullerete, pato chupón, pato
cristado, galiñola, galiñola negra ou picapeixe, entre outras especies. As campiñas
e bosques da contorna son ideais ademais
para buscar aves forestais durante todo o
ano. Entre as aves rapaces máis doadas de
observar destacan o miñato, o gabián e, na
primavera e no verán, o falcón pequeno.

No teu percorrido polo paseo de táboas
que bordea a beira noroeste da lagoa,
pon atención tanto ás augas desta como
aos campos do outro lado. Son fogar de
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2/ LAGOA DE SOBRADO
LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO

escribentas, picafollas e outras aves de
campiña. Nas árbores, busca ferreiriños rabilongos, reais ou azuis. En pleno inverno,
aparecen ás veces neses prados avefrías e
píldoras douradas.

A lagoa de Millares, moi próxima e máis pequena, está a só un paseo. Utilízana con
frecuencia mergullóns pequenos e cercetas
comúns. Un pouco máis lonxe, un percorrido polo camiño público da carballeira
da Casa do Gado darache oportunidade
de ver e escoitar aves forestais como peto
real, pimpín do norte, gabeador...

COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS
Desde o centro de Sobrado, a estrada AC934 conduce enseguida ata a lagoa. Se vas
a pé, extrema o coidado co tráfico rodado!
Para observar aves, tes tanto o observatorio ornitolóxico (xunto ao que podes aparcar o teu automóbil) como un paseo de táboas que percorre parcialmente a súa beira
noroeste. Evita en todo momento alzar a
voz ou facer ruído, co fin de non alarmar as
diferentes especies.

OUTROS LUGARES PARA VISITAR
–– Mosteiro de Sobrado
–– Campamento romano da Ciadella

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE
–– Para informarte dos horarios de autobuses, este é o teléfono da Estación de Autobuses da Coruña: 981 184 335.

RECURSOS
O observatorio de aves de madeira é ideal
para observar as aves presentes sen molestalas. No seu interior hai paneis con información acerca delas. Na páxina web
da Fundación Fragas do Mandeo atoparás
abundante información sobre esta lagoa:
http://www.fragasdomandeo.org/habitats/a-lagoa-de-sobrado/

–– Urxencias: 112
–– Concello de Sobrado: 981 787 508
–– Oficina de Turismo de Sobrado: Praza
Portal, 1, 15813 Sobrado dos Monxes (A
Coruña) 981 787 508. turismosobrado@
gmail.com

Mergullón cristado
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2/ LAGOA DE SOBRADO

Mergullón pequeno
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3/1/

RÍO DO CARREGAL
FERVENZAS
DA REXIDOIRA
Concello: Curtis
Concello: Oza-Cesuras

DESCRICIÓN XERAL

FENOLOXÍA

Situada na parroquia de Filgueira de Barranca, pertencente ao municipio de Oza-Cesuras, esta ruta, moi exixente pero breve,
condúcete ata un dos hábitats típicos desta bisbarra: as fervenzas escondidas entre
densos bosques autóctonos. Nese tramo o
río Mendo descende desde os 475 metros
sobre o nivel do mar ata os 380, nun tramo
de apenas 600 metros.

Malia que calquera momento do ano é bo
para facer esta visita, os meses máis chuviosos serán loxicamente os que convertan
as fervenzas en máis espectaculares. Na
primavera, a música da auga combinarase
coa das aves presentes.

PROPOSTA DE VISITA
O percorrido ata as catro fervenzas está
ben sinalizado. Unha varanda e algunhas
cordas axudaranche a facer parte do paseo. Se o terreo está húmido, extrema o
coidado. En ningún momento abandones
a ruta: podería ser perigoso. Coidado cos
esvaróns!

INTERESE ORNITOLÓXICO
Mentres baixas ao encontro dos catro saltos de auga, prestando constante atención a asegurar os teus pasos, irán e virán
arredor de ti numerosas especies de aves
forestais por entre abeleiras, ameneiros ou
loureiros. Entre elas, ferreiriños negros e
reais, ferreiriños azuis, gabeadores, paporrubios, merlos, picafollas... Unha vez xunto á auga, atención á presenza de merlos
rieiros. A contorna da aldea da Rexidoira,
por outro lado, busca outras especies de
hábitats máis abertos.
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3/ FERVENZAS DA REXIDOIRA
COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS

LUGARES PRÓXIMOS
DE INTERESE

En automóbil, e desde o centro urbano de
Oza-Cesuras, en dirección a Curtis, atoparás a uns 15 km o indicador dun desvío á
dereita e por estrada asfaltada. Esta levarate, en pouco máis de 1 km, ata a aldea da
Rexidoira. Deixa alí o coche e avanza 100 m
pola ancha pista forestal existente ata chegar ao lugar de inicio do percorrido.

Augas abaixo das fervenzas está a fraga
de San Gregorio. Por outro lado, a área
recreativa de Reboredo, tamén nas beiras
do Mendo, é ideal para descansar da camiñada.

OUTROS LUGARES PARA VISITAR
–– Igrexa de San Nicolás de Cines, pertencente a un mosteiro fundado nos séculos
IX-X, que xa non se conserva.

RECURSOS

–– Sanatorio para tuberculosos, deseñado
por Rafael González Villar.

Atoparás o trazado desta ruta na páxina
en Wikiloc da Reserva de Biosfera Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo: https://
es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sm-17ruta-da-rexidoira-9299657

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE
–– Urxencias: 112
–– Concello de Oza-Cesuras: 981 792 000

Merlo rieiro
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3/ FERVENZAS DA REXIDOIRA
Paporrubio
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4/1/

RÍO DO CARREGAL
ARREDORES
DE PONTE ARANGA
Concello: Curtis
Concello: Aranga

DESCRICIÓN XERAL

verno) e ibérico (na primavera e no verán),
escribenta común... Tamén sobre as pólas, cruzando o val, miñato, azor, gabián,
pombo torcaz, gaio europeo... E no verán,
miñato abelleiro. Busca nas beiras algunha
lavandeira real, sobre todo na primavera.
As horas nocturnas son aquí territorio da
avelaiona, e na primavera e no verán da
avenoiteira cincenta.

Desde Ponte Aranga, importante cruzamento de camiños tradicional nas beiras do río
Mandeo, parten augas arriba e abaixo delas
rutas de sendeirismo ideais para combinar
o paseo e a observación de aves. Cómodas
de camiñar, aínda que nalgúns tramos de
dificultade media, discorren baixo a fronde dun bosque de ribeira ben conservado,
integrado na Rede Natura 2000 da Unión
Europea por pertencer á Zona de Especial
Conservación (ZEC) Betanzos-Mandeo.

FENOLOXÍA
Calquera momento do ano é ideal para facer o teu percorrido.

INTERESE ORNITOLÓXICO
O percorrido polas beiras deste tramo do
río Mandeo, unha das grandes canles da
Reserva de Biosfera, ofrece a posibilidade
de observar un nutrido conxunto de especies de aves. Entre outras, poderás observar ferreiriños reais e negros, ferreiriño azul,
gabeador, paporrubio, papuxa das amoras,
estreliña riscada, peto real, peto verde,
pimpín común, picafollas europeo (no in-

PROPOSTA DE VISITA
Partindo da área recreativa de Ponte Aranga, diríxete cos teus prismáticos río abaixo,
polo sendeiro existente. Axiña comezarás a
anotar especies. Recomendámosche que
escollas a que segue o Mandeo pola súa
marxe esquerda, ata que te atopes cunha
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4/ ARREDORES DE PONTE ARANGA
LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO

ponte colgante, a poucos quilómetros. Polo
camiño, non deixes de buscar aves ademais polas terras de labor próximas.

O resto de rutas que parten deste lugar son
tamén interesantes para observar aves.
Podes informarte sobre elas na web do
Concello de Aranga: http://www.aranga.
es/guia-local?showall=&start=7

COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS
Desde Ponte Aranga parten varios sendeiros ben sinalizados.

OUTROS LUGARES PARA VISITAR
–– Igrexa de Muniferral, románica do s. XII.

RECURSOS

–– Fraga das Barbudas e Val do río Cambás.

Atoparás ademais o trazado desta ruta na
páxina de Wikiloc da Reserva de Biosfera
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/
sm-05-ruta-veiga-do-mandeo-9297993
Unha vez que chegues á ponte colgante,
elixe se prefires facer toda a ruta (son 9,15
km) ou regresar polo mesmo camiño.

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE
–– Urxencias: 112
–– Concello de Aranga: 981 793 541

Estreliña riscada
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4/ ARREDORES DE PONTE ARANGA
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5/1/

RÍO DO CARREGAL
CONTORNA
DE AMBALASAUGAS
Concello: Curtis
Concellos: Coirós e IrixoaG

DESCRICIÓN XERAL

xogos infantís da área recreativa das Pías
manterán entretidos un bo anaco os máis
pequenos. A principios do s. XX, existiu
aí mesmo unha das primeiras centrais hidroeléctricas da bisbarra. Hoxe só queda
dela a canalización forzada pola que baixaba a auga e os muros de contención que
protexen o noiro.

Estes paseos xunto ao río Mandeo parten
da ponte de Ambalasaugas, na parroquia
de Santa María de Ois e percorren o val
deste río nos municipios de Coirós e Irixoa.
Nas áreas máis próximas ao Mandeo, a
senda discorre por entre a espesura do
bosque de ribeira. Máis arriba, atravesa algunhas zonas de eucaliptal.

FENOLOXÍA
INTERESE ORNITOLÓXICO

O mellor momento para facer as visitas é a
primavera e a primeira hora do día, cando
as aves presentes están moito máis activas.

Estas breves rutas son ideais para facer con
nenos e comprobar a tan diferente biodiversidade que habita os bosques autóctonos
e as plantacións de eucaliptos. Abonda
con pasealas na primavera para comprobar
onde se escoitan e ven máis aves, e cales.
Pondo atención, é posible identificar aquí
por exemplo ferreiriño rabilongo, ferreiriño
negro, merlo común, ferreiriño azul, paporrubio, gaio europeo, papuxa das amoras...
Ademais, é posible descubrir, voando sobre
as árbores, algún gabián ou un miñato. Os

PROPOSTA DE VISITA
Ruta de Ambalasaugas ás Pías: de dificultade baixa e cunha duración aproximada
de 1 h, a ruta que propomos percorre 3,4
km circulares, chega primeiro pola beira do
río ata a ponte das Pías; é aquí onde está a
área recreativa.
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5/ CONTORNA DE AMBALASAUGAS
RECURSOS

A continuación, ascende pola aba para
atravesar unha paisaxe mixta de fraga e
eucaliptal, para regresar por unha pista ao
punto de partida.

As dúas rutas están sinalizadas polo
Proxecto Mandeo da Deputación da Coruña:
http://www.riomandeo.com/index.
php?nivel=4&idnivel=1256&s=24&su=33&cat=su

Ruta de Ambalasaugas a Xielas: máis
exixente que a anterior, e máis longa (4,4
km lineais; 1,5 h só de ida), chega ata a
ponte de Xielas, na parroquia de San Martiño de Churío (Irixoa). Polo camiño, atravesa
unha canle de auga.

LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO
Podes combinar esta ruta coas outras que
che propomos para descubrir a avifauna do
río Mandeo.

COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS
Para chegar a Ambalasaugas, desde a
autoestrada A-6, toma a saída 549-Montesalgueiro. Percorre a continuación a AC151 durante 12,5 quilómetros ata chegar á
ponte de Ambalasaugas. Se prefires facer
a segunda ruta en sentido inverso, desde
a mesma saída da A-6 percorre a AC-151
durante 7 quilómetros e toma o desvío dirección San Martiño de Churío.

OUTROS LUGARES PARA VISITAR
Microrreserva de anfibios do Catorce (ver
http://www.fragasdomandeo.org/campanas/
reserva-do-catorce/ )

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE
–– Urgencias: 112
–– Concello de Irixoa: 981 793 001
–– Concello de Coirós: 981 796 414

Ferreiriño azul
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1/
6/

RÍO
DO
CARREGAL
RÍO
MANDEO
EN CHELO
Concello:
Curtis
Concello: Coirós

DESCRICIÓN XERAL

ou picapeixe. No teu paseo polo bosque,
identifica os reclamos de pimpín común,
ferreiriño rabilongo, papuxa das amoras,
ferreiriño negro, ferreiriño azul, gabeador,
paporrubio, estreliña riscada, gaio europeo,
cardeal... Máis alá das copas, non sería
raro que descubrises ademais un miñato
ou un gabián. E no verán, miñato abelleiro.
Se quedas ata o solpor, quizais consigas
escoitar unha avelaiona.

As beiras do río Mandeo ao seu paso polo
lugar de Chelo, en Coirós, están percorridas por cómodos sendeiros, ideais para a
observación de numerosas aves típicas dos
ambientes fluviais e forestais desta bisbarra. Para detectalas deberás prestar toda
a túa atención aos seus movementos entre as pólas de freixos, carballos, castaños,
ameneiros, abeleiras, acivros e moitas outras árbores autóctonas. E é que as fragas
ocupan a maior parte das empinadas abas
por entre as que aquí circula encaixado o
río.

FENOLOXÍA
Calquera momento do ano é ideal para visitar este enclave. No inverno as frondes das
árbores están máis espidas de follas, o que
facilita a observación dalgúns paxaros. Na
primavera, en cambio, os cantos da maioría
deles son moito máis frecuentes.

INTERESE ORNITOLÓXICO
Quizais este sexa un dos mellores lugares
da bisbarra para observar o merlo rieiro; por
exemplo, desde a ponte que cruza o río ao
comezo mesmo da ruta, xunto ao aparcadoiro. Tamén é doado detectar nas beiras
ou sobre as rochas que emerxen da corrente, sobre todo na primavera, lavandeira real
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6/ RÍO MANDEO EN CHELO
PROPOSTA DE VISITA

COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS

Antes de botar a andar, infórmate da biodiversidade deste lugar no Centro de Interpretación da Natureza de Chelo, que atoparás moi preto do aparcadoiro. A ruta que
che propomos parte precisamente dela.

Á altura de Queirís, no seu km 570, a estrada N-VI ten un desvío para ir cara a Betanzos. Nada máis pasar o cruzamento, entre
as casas da dereita, sae unha estrada local.
Síguea ata unha bifurcación e sigue por ela
cara á dereita para descender ao lugar de
Chelo. Alí atoparás un pequeno aparcadoiro.

Camiñando augas arriba polo sendeiro da
marxe esquerda do río, salvando en ocasións pequenos obstáculos rochosos, chegarás ata a minicentral hidroeléctrica do
Zarzo, onde poderás cruzar o río por unha
ponte colgante.
Inicia entón o teu regreso pola beira oposta, pasando xunto ás ruínas do balneario
do Bocelo, ata chegares á ponte que, tras
cruzar de novo o río, te deixará de volta no
aparcadoiro. En total, terás percorrido 6,3
km de dificultade media.

Ferreiriño rabilongo
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6/ RÍO MANDEO EN CHELO
RECURSOS

OUTROS LUGARES PARA VISITAR
–– Igrexa románica e miradoiro de Santa Eulalia da Espenuca (s. XII).

–– Rutas por Chelo na web do Concello de
Coirós: https://concellocoiros.com/turismo/
turismo-2/

–– Petróglifos de Pena Furada.

–– A Fundación Fragas do Mandeo ofrece
na súa web abundante información sobre
este lugar: http://www.fragasdomandeo.
org/rutas/

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE
–– Urxencias: 112
–– Concello de Coirós: 981 796 414

LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO

–– Turismo en Coirós: https://concellocoiros.
com/turismo/

Podes combinar esta ruta coas visitas ornitolóxicas á zona vella de Betanzos e coas
que che propomos para observar as aves
da ría inmediata, co fin de ter unha visión
de conxunto do tipo de paisaxes que crea
a Mandeo nos seus últimos pasos antes
de entregarse ao mar. E das aves que as
habitan!

Picapeixe
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Gaio
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7/1/

RÍODEDOBETANZOS
CARREGAL
VILA
Concello: Curtis
Concello: Betanzos

DESCRICIÓN XERAL

ra de cirrio e andoriña de cu branco, e todo
o ano de rabirrubio, pega, pardal, estorniño negro ou rula turca. Unha vez xunto aos
ríos, será posible anotar ademais lavanco,
bilurico das rochas, lavandeira real, andoriña, carriza dos xuncos... Non deixes de
mirar sobre ti mentres paseas, co fin de detectar na primavera e no verán millafre negro ou miñato abelleiro, e todo o ano miñato, gabián ou, con sorte, falcón peregrino.

Betanzos, declarado conxunto histórico en
1970, é un dos destinos máis atractivos
para o turismo cultural na Reserva de Biosfera, tanto pola singular beleza das súas fachadas e prazas, e a monumentalidade de
moitos dos seus edificios relixiosos e civís,
como pola súa rica oferta gastronómica. O
seu núcleo urbano creceu na confluencia
dos ríos Mandeo e Mendo. Propómosche
un paseo por esta vila ata as beiras dos
dous, e onde se atopan, para crear un amplo esteiro. Sorprenderate a variedade de
aves que chegarás a observar.

FENOLOXÍA
Calquera momento do ano é perfecto para
realizar este paseo.

INTERESE ORNITOLÓXICO
PROPOSTA DE VISITA

O paseo ornitolóxico desde o centro de Betanzos ata a confluencia dos ríos Mandeo e
Mendo, onde comeza un dos esteiros máis
impresionantes do norte de Galicia, ofrece
a oportunidade de observar especies tanto
urbanas como vinculadas ao medio rural e
fluvial. Rúas e prazas son fogar na primave-

Comezaremos na praza de García Hermanos, para desde ela dirixirnos, pola rúa Porta de Vila e pola rúa dos Prateiros, ata a
Ponte Vella pola que a estrada N-651 cruza
o río Mandeo. Nós non o faremos, senón
que continuaremos polo paseo fluvial ou do
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7/ VILA DE BETANZOS
LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO

Malecón, augas abaixo. Rodearemos así
boa parte da zona vella, ata chegar á confluencia co río Mendo.

Podes combinar este paseo coa visita á
zona de Chelo, augas arriba do Mandeo,
ou ás dúas beiras da ría de Betanzos, que
che propomos nesta mesma guía coñecer
desde o Pazo de Mariñán e o observatorio
de Souto.

Unha vez aquí, unha ponte peonil permítenos cruzar ata o paseo Ramón Beade, que
xunto a varias naves industriais nos conduce a onde comeza o esteiro.
Regresaremos polo mesmo paseo Ramón
Beade, só que, en lugar de cruzar de novo
a ponte, seguiremos as beiras do Mendo
ata o Parque Pablo Iglesias, para xa si cruzar este río pola ponte da N-VI e entrar de
novo na zona monumental de Betanzos. As
rúas Ferreiros e Castro levarannos de regreso ao noso lugar de partida.

OUTROS LUGARES PARA VISITAR
–– Igrexas de Santiago, San Francisco e de
Sta. María do Azogue, no núcleo antigo.
–– Percorrido pola obra dos benfeitores
Hermanos García Naveira.

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE

COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS

–– Para informarte dos horarios de autobuses, este é o teléfono da Estación de Autobuses da Coruña: 981 184 335.

Chegar a Betanzos é moi sinxelo, tanto
en transporte público como en automóbil.
Baixo a praza García Hermanos existe un
aparcadoiro público.

–– Urxencias: 112
–– Concello de Betanzos: 981 770 011

RECURSOS
Para organizar a túa visita a Betanzos:
https://turismo.betanzos.es/betanzoscerca/

Estorniño pinto e pardal
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RÍO DO CARREGAL
OBSERVATORIO
DE SOUTO
Concello: Curtis
Concello: Paderne

8/1/

DESCRICIÓN XERAL

sorte, algún rascón e máis dun cullereiro.
A elas únense, nas migracións, diferentes
especies de limícolas. Os xuncais son con
frecuencia sobrevoados por tartaraña das
xunqueiras e millafre negro, así como por
aguia pescadora. Os campos inmediatos á
beira son, por outro lado, fogar en diferentes momentos do ano de rula, curuxa, avelaiona europea, cuco, peto verde, andoriña
de cu branco, andoriña dáurica, andoriña
dos penedos, papuxa cabecinegra... No
paso outonal, visítanos especies como pedreiro cincento, papamoscas ou picafollas
musical. Entre os xuncais das beiras crían
lavandeira amarela e carriza dos xuncos, e
inverna a escribenta das canaveiras.

Na beira oriental da ría de Betanzos, o observatorio de aves de Souto permite gozar
dunha estupenda panorámica da beira dereita do esteiro do río Mandeo pouco antes
da súa desembocadura. Amplas carriceiras
e pradarías halófitas, atravesadas por unha
multitude de canles, conforman aquí unha
das marismas costeiras máis extensas
de Galicia, incluída dentro da ZEC Ría de
Betanzos-Mandeo e, polo tanto, na Rede
Natura 2000 da Unión Europea. O sendeiro
que conduce ata o observatorio atravesa
ademais unha campiña tradicional ben conservada.

FENOLOXÍA

INTERESE ORNITOLÓXICO

A diversidade e abundancia de aves é
maior entre os meses de setembro e abril,
e sobre todo entre novembro e xaneiro. A
finais da primavera e no verán, en cambio,
pódense observar especies como millafre
negro, lavandeira amarela e rula.

Entre os anátidos máis doados de observar destacan lavanco, cullerete europeo,
cerceta... Xunto a eles, nas beiras das
canles, é doado ver ademais pilro común,
mazarico real, bilurico grande e das rochas,
píldora cincenta, garza real, garceta e, con
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8/ OBSERVATORIO DE SOUTO
Carrizo dos
xuncos

PROPOSTA DE VISITA

Centro de Interpretación Aula da Ría de Paderne: http://auladaria.blogspot.com/

Propómosche que accedas ao observatorio
e pases nel todo o tempo do que dispoñas:
canto máis tempo, maior diversidade de
aves chegarás a ver.

LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO
Podes combinar a observación de aves
desde este observatorio coa que che propomos nesta guía desde a praia e marisma
de Miño, moi próximas.

COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS
Tras deixar o teu vehículo ao lado da igrexa de Santa María de Souto, en Paderne,
xunto á estrada N-651, diríxete cara á ría
primeiro pola rúa Parroquia Souto e logo, xa
co observatorio de aves case á vista (está
a carón duns invernadoiros), polo carreiro
que leva ata el. Antes, hai que cruzar a vía
do tren coa evidente precaución.

OUTROS LUGARES PARA VISITAR
–– A igrexa de Santa María de Souto é do
s. XII, o mesmo que a de San Pantaleón
das Viñas.
–– A ponte do Pedrido, construída a mediados do século pasado, supuxo un fito para
a enxeñaría civil desta bisbarra.

RECURSOS

–– Centro de Interpretación Aula da Ría de
Paderne.

O Concello de Paderne inclúe esta información na súa web: http://concellodepaderne.
com/pages/entorno

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE

Na web do Plan Mandeo da Deputación
da Coruña podes descargar dúas
guías de campo deste espazo natural:
h t t p : / / w w w. r i o m a n d e o . c o m / i n d e x .
php?s=24&su=29&su2=43&cat=su2.

–– Urxencias: 112
–– Concello de Paderne: 981 797 001
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Píldora cincenta
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9/1/

RÍO DO
CARREGAL
PRAIA
E
MARISMA
DE MIÑO
Concello: Curtis
Concello: Miño

DESCRICIÓN XERAL

a miúdo por millafre negro e falcón nesta
mesma estación, e todo o ano por gabián
ou miñato. Na Praia Grande e as súas dunas é posible anotar no inverno pica dos
prados, pardal ou lavandeira branca. En
canto ás augas abertas da ría, fronte á praia
ou o porto, acollen no inverno pentumeiros
e ás veces algún pentumeiro de á branca,
así como mobellas grandes e pequenas, e
corvos mariños grandes e cristados.

As marismas que forma na súa desembocadura o río Baxoi, en Miño, son fogar dunha notable diversidade de aves. Situadas
tras o amplo areal de dunas inmediato á
vila, están na súa maior parte cubertas por
xuncais inaccesibles e chairas intermareais
areentas e lamacentas. Incluídas na ZEC
Ría de Betanzos-Mandeo e, polo tanto, na
Rede Natura 2000 da Unión Europea, a súa
visita ornitolóxica debe combinarse coa observación das augas abertas da ría, onde
aparecen especies moi diferentes.

FENOLOXÍA
Convén facer a visita no inverno ou nos
pasos migratorios da primavera e do outono. Avanzada a primavera e no verán a
diversidade de especies redúcese moito, e
a afluencia de bañistas á praia diminúe as
opcións de observación nas horas centrais
do día.

INTERESE ORNITOLÓXICO
Nas marismas é posible observar, ao longo
do ano, gaivotas chorona, cabecinegra, patiamarela e sombría. Tamén garzota, garza
real, mazarico real e chiador, bilurico das
rochas... Durante os pasos migratorios da
primavera e do verán detéctanse outras especies de limícolas. Na primavera aparece
a lavandeira amarela. O val é sobrevoado
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9/ PRAIA E MARISMA DE MIÑO
PROPOSTA DE VISITA

LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO

Partindo da praia de Miño, percórrea polas
súas dúas beiras: tanto a que dá á ría como
a que dá á marisma. Se vés pola tarde, é
posible que o sol te cegue cando mires cara
á ría. Entra e sal por entre as dunas da Praia
Grande seguindo os sendeiros sinalizados.

O porto de Miño é outro lugar interesante
desde o que buscar aves.

OUTROS LUGARES PARA VISITAR
–– Igrexa de San Xoán de Vilanova (s. XI).

COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS

–– Ponte do Porco (s. XV).
–– Porto de Miño.

Xunto á Praia Grande de Miño existe un
amplo aparcadoiro. Hai ademais posibilidade de chegar ata aquí en autobús público
desde A Coruña, Betanzos, Sada e outras
orixes próximas.

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE
–– Para informarte dos horarios de autobuses, este é o teléfono da Estación de Autobuses da Coruña: 981 184 335.

RECURSOS

–– Urxencias: 112

Praias e espazos verdes do Concello de Miño:
https://www.concellodemino.gal/gl/medioambiente-zonas-verdes-praias-servizos

–– Concello de Miño: 981 782 058
–– Oficina de Turismo de Miño: Estrada da
Praia, s/n, 15630 Miño (A Coruña). Tfno.:
607 803 569. turismomino@gmail.com

Garza real
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1/
10/

RÍO DOE CARREGAL
PRAIA
Concello: Curtis BRAÑAS DE SADA
Concello: Sada

DESCRICIÓN XERAL

ñas, podes asomarte a elas en calquera
momento do ano.

No mesmo centro de Sada, un par de espazos naturais moi próximos converten a
visita a esta localidade en obrigada para
calquera persoa afeccionada á observación
de aves.

PROPOSTA DE VISITA
Para visitar a praia de Sada, basta con que
te achegues ata o areal, sen descender
ata el. Nos meses máis fríos do ano terás
ante ti lavancos e lavancos frisados, patos
comúns, varias especies de gaivotas (chorona, cabecinegra, patiamarela, escura,
cana...), carrán cristado, garzota, cullereiro,
mobella pequena, cisne mudo, virapedras,
carolos... Etcétera! Mirando máis lonxe,
cara ao centro da ría, busca algún gran
grupo de pentumeiro.

INTERESE ORNITOLÓXICO
Desde o paseo marítimo da praia de Sada
pódese observar no inverno unha moi sorprendente diversidade de especies litorais.
A zona húmida das Brañas, pola súa banda, acolle unha nutrida representación de
paxaros propios dos bosques de ribeira
galegos. A principios de 2020 foi declarado
de xeito provisional pola Xunta de Galicia,
a instancias do Goberno municipal, Espazo
Natural de Interese Local (ENIL).

En canto á zona húmida das Brañas, o seu
interior é inaccesible, pero podes percorrer
parte do seu perímetro desde o mesmo
centro de Sada, por exemplo, desde as inmediacións do campo de fútbol e a avenida
da Coruña ou desde a rúa Tejeras. Mentres te asomas a elas por entre o arboredo,
busca especies como cerceta, garza real,

FENOLOXÍA
O mellor momento para visitar a praia de
Sada é en pleno inverno. En canto ás Bra-
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10/ PRAIA E BRAÑAS DE SADA
LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO

ferreiriño rabilongo, ferreiriño real e ferreiriño
azul. Na primavera, picafollas ibéricos e, no
inverno, picafollas europeos e biluricos das
rochas. Son abundantes ademais a papuxa
das amoras e o paporrubio, e non é nada
raro ver gabián.

O espigón do porto de Sada adoita ser utilizado como lugar de repouso na preamar
por varias especies de limícolas.

COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS

OUTROS LUGARES PARA VISITAR
–– Terraza de Sada.

Na praia de Sada hai un amplo aparcadoiro. Outra opción é achegarte a esta localidade en autobús: hai numerosos servizos
diarios desde A Coruña, por exemplo. Para
informarte dos horarios, este é o teléfono
da Estación de Autobuses da Coruña: 981
184 335

–– Ruta do Impresionismo das Mariñas “Pintor Lloréns”.
–– Barrio mariñeiro de Fontán.
–– Pazo de Meirás.
–– PR-G 96 Ruta Mariñá - Costa Doce.

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE

RECURSOS
No paseo marítimo, xunto á praia, atoparás
varios paneis informativos sobre as aves
presentes. A páxina web do Concello de
Sada dispón de información acerca da zona
húmida das Brañas: https://www.sada.gal/
ga/conece-sada/descobre/as-branas-desada Tamén a web Mar de Sada: http://
mardesada.com/que-visitar/biodiversidad/
Se te animas a facer un paseo ornitolóxico
circular por esta zona húmida: https://www.
baiasantacruz.org/gl/roteiro/itinerario-a-pe1-branas-de-sada

–– Para coñecer a predición meteorolóxica e
os horarios das mareas, consulta a web de
Meteogalicia: www.meteogalicia.gal
–– Urxencias: 112
–– Concello de Sada: 981 620 075
–– Oficina de Turismo de Sada: Avenida da
Mariña, s/n, Sada. Tfno.: 981 189 952.
oficinadeturismo@concellodesada.com

Lavanco

Ánade azulón
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Gaivota cana
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1/
11/

RÍO DO
CARREGAL
PAZO
DE
MARIÑÁN
Concello: Curtis
Concello: Bergondo

DESCRICIÓN XERAL

de Lawson... É doado descubrir entre estas
e moitas outras frondes a presenza de carpinteiro verde ou peto verde, peto real, pimpín vulgar, paporrubio, merlo, tordo común,
rabirrubio, avelaiona... Especies, efectivamente, comúns a moitos outros xardíns,
pero que aquí conviven con outras de carácter máis forestal, e compondo ademais
unha banda sonora que leva soando case
igual desde hai dous séculos. Desde o observatorio de madeira situado dentro do
pazo, que dá á ría de Betanzos, pódense
contemplar ademais aguia pescadora, tartaraña das xunqueiras, mazarico chiador e
real, biluricos patirrubios e claros, lavancos,
gaivotas choronas e patiamarelas, garza
real, corvo mariño grande, mergullón pequeno, algún cullereiro...

O pazo e os seus xardíns son conxunto
histórico-artístico e monumental desde
1972, pero a súa historia vén de moi atrás:
de cando no século XV Gómez Pérez das
Mariñas mandou construír neste lugar unha
defensa. Inicialmente coñecido como Pazo
de Bergondo e na actualidade propiedade
da Deputación da Coruña, Mariñán é un
dos destinos obrigados de calquera visita
á Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas
e Terras do Mandeo. E non só pola súa extraordinaria arquitectura, tamén pola infinidade de árbores e sebes monumentais que
integran os seus xardíns... e que son fogar
de numerosas especies de aves!

INTERESE ORNITOLÓXICO

FENOLOXÍA

Nos xardíns de Mariñán (trazados orixinalmente a principios do s. XIX) conviven numerosas especies europeas e foráneas de
árbores, entre as que destacan un abeto do
Cáucaso, varios buxos e teixos, un ciprés

Calquera momento do ano é ideal para visitar estes xardíns e o pazo. No inverno a
diversidade de especies presentes na ría
será moito maior.
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11/ PAZO DE MARIÑÁN
PROPOSTA DE VISITA

LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO

O mellor é perderse polas sendas dos xardíns do pazo, sentar nos seus bancos de
pedra, deterte a mirar a ría desde o observatorio... E facelo a primeira hora da mañá,
nada máis abrir as súas portas.

Ao pé da ponte do Pedrido, un paseo pola
praia do mesmo nome brinda a oportunidade de observar máis aves do litoral. Ollo ao
horario de mareas!

COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS

OUTROS LUGARES PARA VISITAR
–– Ruta Mariñá pola marisma do río Mandeo
(ver https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/
bergondo-4-ruta-marina-834419).

O paseo por estes xardíns é moi cómodo.
Iso si: para organizar a túa visita, debes
primeiro coñecer os horarios de apertura e
peche.

–– Mosteiro de San Salvador de Bergondo.
–– Praia de Gandarío.

RECURSOS

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE

Na web de Turismo da Deputación da
Coruña tes abundante información sobre
este e como organizar a túa visita: https://
turismo.dacoruna.gal/es/descubre/
patrimonio-provincial/pazo-de-marinan

–– Para coñecer a predición meteorolóxica e
os horarios das mareas, consulta a web de
Meteogalicia www.meteogalicia.gal. Para
informarte dos horarios de autobuses, este
é o teléfono da Estación de Autobuses da
Coruña: 981 184 335.

Ademais, neste outro enlace atoparás
máis información sobre as aves da ría de
Betanzos: https://www.baiasantacruz.org/
gl/roteiro/itinerario-a-pe-1-observatorio-demarinan

–– Urxencias: 112
–– Concello de Bergondo: 981 791 252

Bilurico claro
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11/ PAZO DE MARIÑÁN
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1/
12/

RÍO DO CARREGAL
ENCORO
DE ABEGONDOConcello: Curtis
CECEBRE
Concellos: Abegondo, Cambre, Betanzos, Carral

DESCRICIÓN XERAL

de mergullón pequeno e as súas cifras de
mergullón cristado. Outras acuáticas típicas son pato frisado, pato común, bilurico
das rochas e grande, avefría europea ou,
cando o nivel da auga está máis baixo, cullereiros comúns e biluricos. En pleno inverno, cénsanse aquí ata 900 exemplares de
aves acuáticas.

Este encoro foi creado en 1976 na confluencia dos ríos Mero e Barcés para abastecer a cidade da Coruña e a súa área metropolitana. Rodeado por amplas zonas de
bosque e campiñas, forma parte da Rede
Natura 2000 da UE como Zona de Especial Conservación (ZEC) de 529 hectáreas
e, como tal, é unha das Zonas Núcleo da
Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e
Terras do Mandeo.

Entre as aves forestais da contorna inmediata aparecen na primavera e no verán
miñato abelleiro e millafre negro, así como
picafollas ibérico, moi abundante. Tamén
multitude de pequenos paxaros típicos
destes medios. Outras rapaces doadas de
ver todo o ano son aguia calzada, azor ou
gabián. É habitual a invernada de andoriña
dos penedos. Tamén son salientables as
numerosas observacións aquí de aves raras ou moi raras a nivel tanto galego como
peninsular.

INTERESE ORNITOLÓXICO
A súa escasa profundidade (cun máximo de
15 m e unha media de 6 m) convérteo en
ideal para numerosas aves acuáticas, sobre todo en migración e invernada. Entre as
moitas especies presentes destaca a invernada regular de aguia pescadora e garzota grande. Acolle boas cifras de cerceta e
pato cristado, e destaca pola abundancia
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12/ ENCORO DE ABEGONDO-CECEBRE
Corvo mariño grande

FENOLOXÍA

intuír, é ideal para combinar a observación
de aves acuáticas e forestais mentres a
percorres de ida e volta. Nos prados próximos é fácil ver chascos comúns e estorniños negros. Se non trouxeches automóbil,
un bo anaco nestes lugares resultarache
máis que proveitoso. De feito, moitos ornitólogos locais apenas visitan outros lugares
do encoro.

Calquera época do ano é ideal para visitar
este encoro. Nas migracións da primavera chegan a concentrarse sobre o encoro
enormes cantidades de cirrios (ás veces
con cirrios pálidos e andoriñóns reais) mesturados con andoriñas comúns e dáuricas
e andoriñas das barreiras e de cu branco.
Mentres tanto, as beiras resoan ao amencer cos cantos dos moitos paxaros que
aquí crían: picafollas, papuxas, paporrubios, chascos, verderolos... No outono e no
inverno, a diversidade de aves acuáticas é
moito maior que o resto do ano. É tamén a
oportunidade para buscar na mesma beira
da auga picas do prado e alpinas, así como
algunha lavandeira branca.

Existe un segundo observatorio de aves na
beira de en fronte, en Orto. Desde este obsérvanse as mesmas especies que desde o
anterior, só que a miúdo co sol en contra.
Desde a estreita ponte que cruza este mesmo brazo do río Mero terás mellores oportunidades de observar mergullóns cristados e corvos mariños grandes.

PROPOSTA DE VISITA

Ao pé do encoro (hai un aparcadoiro ao
lado) podes buscar lavandeiras reais, e,
como no resto do encoro, a presenza de
millafres negros desde comezos da primavera.

Desde o observatorio situado na beira do encoro en Crendes disporás dunha moi completa panorámica do brazo do encoro correspondente ao río Mero. A ruta que desde
aquí parte cara ao bosque de ribeira situado
segundo miras cara á túa dereita, doada de
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12/ ENCORO DE ABEGONDO-CECEBRE
COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS

RECURSOS
Moi preto do encoro está a Aula da Natureza
de Crendes (Concello de Abegondo),
con abundante información acerca da
biodiversidade deste espazo. Para visitala
consulta os seus horarios en http://www.
abegondo.es/.

Para visitar o observatorio de aves de
Crendes, desde a estrada AC-221 toma o
desvío á esquerda á altura dunha parada
de autobús con marquesiña. Podes deixar
o teu coche nun bordo do camiño, pasadas as casas. Se decidiches vir en transporte público, a parada de autobús está a
poucos metros do desvío. Para informarte
dos horarios, este é o teléfono da Estación
de Autobuses da Coruña: 981 184 335. O
paseo polo carreiro que parte desde o observatorio de Crendes é moi cómodo, pero
moito máis se traes contigo calzado impermeable! O resto de zonas é mellor visitalas en automóbil. Recorda non te achegar
ás beiras da auga: só lograrías asustar as
aves. Evita polo mesmo motivo facer ruído
e, se traes a túa mascota, liberala: mellor
que corra nun sitio onde non altere tanto
as aves!

LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO
Moitos dos recunchos que rodean o encoro de Abegondo-Cecebre acollen unha fiel
representación da campiña desta bisbarra.
Paseándoos en coche ou a pé podes atopar en diferentes momentos do ano especies como picanzo vermello, folosa amarela,
papuxa común, avelaiona, curuxa común,
lagarteiro e moitas outras. O encoro de Beche, a poucos quilómetros, tamén merece
unha visita. Atoparás diversas opcións de
rutas en: https://www.baiasantacruz.org/
gl/panel/encoro-de-abegondo-cecebre

Bilurico das rochas
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12/ ENCORO DE ABEGONDO-CECEBRE
OUTROS LUGARES PARA VISITAR

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE

–– Sede da Reserva de Biosfera Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo.

–– Para informarte dos horarios de autobuses, este é o teléfono da Estación de Autobuses da Coruña: 981 184 335.

–– Castro de Cerneda.
–– Encoro de Beche.

–– Urxencias: 112

–– Ecorruta do lúpulo e a cervexa (ver
https://mundoestrellagalicia.es/gl/)

–– Concello de Abegondo: 981 647 909

–– Ruta Mariñá do río Gobia.

–– Concello de Betanzos: 981 770 011

–– Aula de Natureza de Crendes.

–– Concello de Cambre: 981 613 128
–– Concello de Carral: 981 670 002

Chasco común
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12/ ENCORO DE ABEGONDO-CECEBRE

Aula da Natureza
de Crendes
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1/
13/

RÍO DO CARREGAL
MUÍÑOS
Concello: Curtis DE COSTA DA ÉGOA
Concello: Carral

DESCRICIÓN XERAL

deal, tordo común... Sobre as copas das
árbores, permanece atento á presenza de
miñato e, na primavera e no verán, millafre negro e abelleiro europeo. Tamén nesta
época, pero xa pola noite, é doado escoitar
avenoiteira cincenta.

Escondida no fermoso val de Barcia, esta
ruta percorre un sendeiro que pasa xunto
ao Ecomuseo Costa da Égoa, con catorce
muíños e unha pequena central hidroeléctrica, conxunto declarado Espazo de Interese
Local (ENIL) pola Xunta de Galicia, por instancia do Concello de Carral. Nas beiras do
brincadeiro río Abelleira, terás así oportunidade de observar as mesmas aves, propias
dos ecosistemas fluviais desta bisbarra,
que acompañaron o son das rodas deses
enxeños durante varias xeracións.

FENOLOXÍA
Calquera momento do ano é ideal para visitar esta zona. No verán o caudal do río
estará loxicamente máis baixo.

PROPOSTA DE VISITA

INTERESE ORNITOLÓXICO

O mellor é tomar o sendeiro existente que
parte xunto á Casa Rural Costa da Égoa, e
percorrelo sen présa. Hai a posibilidade de
estendelo, xa afastándose do río, ata a pequena aldea de Montemeán, onde un panel
explica a configuración xeolóxica do val.

Entre as especies que poderás ver e escoitar durante o teu paseo xunto ás augas
e os muíños do río Abelleira están o merlo
rieiro, a lavandeira real, o ferreiriño rabilongo , páridos como o ferreiriño azul, ferreiriño real e negro, así como outras especies
como carriza, picafollas europeo (no inverno) e ibérico (na primavera e no verán), car-
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13/ MUÍÑOS DA COSTA DE ÉGOA
COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS

OUTROS LUGARES PARA VISITAR
–– Castro das Travesas.

Tras chegar en automóbil a Herves, no
municipio de Carral, a ruta iníciase xunto á
casa de turismo rural Costa da Égoa. Os
primeiros muíños están xa só a 200 m.

–– Monumento aos Mártires de Carral.
–– Ruta polo Camiño Inglés a Compostela.
–– Ruta pola Ribeira do río Barcés.
–– Estación depuradora de auga de Cañás.

RECURSOS
TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE

Na canle de Wikiloc da Reserva de Biosfera
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo
tes información acerca desta ruta de
sendeirismo e as súas extensións: https://
gl.wikiloc.com/rutas-sendeirismo/pr-g-101roteiro-marinan-costa-da-egoa-9905731

–– Para informarte dos horarios de autobuses, este é o teléfono da Estación de Autobuses da Coruña: 981 184 335.
–– Urxencias: 112
–– Concello de Carral: 981 670 002

LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO
Se continúas o teu paseo polo sendeiro,
atoparás outros tipos de hábitat, sobre
todo campiña, zonas agrícolas e eucaliptal.
Isto permitirache anotar novas especies á
túa lista.

Pícafollas ibérico

49

13/ MUÍÑOS DA COSTA DE ÉGOA

Azulenta
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1/
14/

RÍO DOFLUVIAL
CARREGAL
PASEO
DO RÍO MERO
Concello: Curtis
Concello: Cambre

DESCRICIÓN XERAL

tramos do río, por exemplo preto do muíño
de Peiraio, é posible ver merlo rieiro. Tamén
cerca da auga, lavandeira real, lavanco e
garza real.

Desde as inmediacións da presa do encoro
de Abegondo-Cecebre ata a súa desembocadura na ría do Burgo, é posible percorrer
as dúas beiras do río Mero por sendeiros
case sempre á sombra dun bosque de ribeira moi ben conservado. O percorrido
completo, de 10 km, pode facerse tanto a
pé como en bicicleta BBT. En varios puntos
é necesario cruzar estradas secundarias
para retomar o camiño, o que obriga a extremar a prudencia.

FENOLOXÍA
Calquera momento do ano é ideal para percorrer este bosque de ribeira. Na primavera
e a primeira hora do día, a combinación do
murmurio da corrente e os cantos nupciais
das aves resulta moi especial.

INTERESE ORNITOLÓXICO

PROPOSTA DE VISITA

O bosque de ribeira que acompaña ao Mero
nos seus últimos pasos cara ao mar, composto sobre todo por ameneiros e salgueiros, acolle unha interesante comunidade
de paxaros que inclúe papuxa das amoras,
carriza, picafollas europeo (no inverno) e
ibérico (na primavera e no verán), ferreiriños
azuis, mitos, ferreiriños reais, rapaces como
miñato ou gabián, no verán rula... Nalgúns

Un dos tramos mellor conservados é o que
vai desde o muíño de Peiraio ata a ponte
das Insuas, xunto á estación-apeadeiro de
ferrocarril de Cambre.
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14/ PASEO FLUVIAL DO RÍO MERO
COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS

OUTROS LUGARES PARA VISITAR
–– Casa Museo Wenceslao Fernández
Flórez e Bosque Animado.

Existe acceso a diferentes puntos desta
ruta mediante transporte público en autobús ou ferroviario, neste segundo caso ata
os apeadeiros de Cambre ou Cecebre.

–– Museo do xacemento romano de Cambre.
–– Igrexa románica de Santa María de
Cambre.

No inverno recorda traer contigo calzado
impermeable. Se realizas a visita paseando,
estate atento á presenza de ciclistas, para
facilitar a súa ruta. Se vés en bici, respecta
os paseantes!

–– Ruta Mariñá Arredor de Cambre.

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE
–– Para informarte dos horarios de autobuses, este é o teléfono da Estación de Autobuses da Coruña: 981 184 335.

RECURSOS
Na páxina web da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo existe
información sobre os lugares de interese.

–– Horarios de Renfe https://www.renfe.com/
es/gl/viaxar/prepara-a-tua-viaxe/horarios
–– Concello de Cambre: 981 613 128

LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO

–– Oficina de Turismo de Cambre: Praza do
Mosteiro, 1 (15660), Cambre, A Coruña.
Tfno.: 981 656 217. museo@cambre.org

A combinación desta ruta coa visita ao
encoro de Abegondo-Cecebre e a ría do
Burgo ao longo dunha xornada de inverno
pode deparar unha moi alta cifra de especies de aves observadas.

Lavandeira real
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14/ PASEO FLUVIAL DO RÍO MERO
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1/
15/

1/

RÍO
DO BURGO
CARREGAL
RÍA
D0
Concello:
Curtis
Concellos:

Cambre, Culleredo, Oleiros, A Coruña

DESCRICIÓN XERAL

FENOLOXÍA

Orientada de sur a norte e formada pola
desembocadura do río Mero, toma o seu
nome da parroquia do mesmo nome, en
Culleredo. De escasa profundidade, os
seus fondos son limosos e areentos, nalgúns recunchos cubertos por manchas de
marisma ás que acoden moitas aves acuáticas a descansar en preamar.

Os meses con maior variedade e abundancia de especies son os de outono e inverno, ata mediados da primavera.

PROPOSTA DE VISITA
A ruta, a pé, iníciase onde desemboca o
río Mero baixo a ponte medieval do Burgo,
tomando alí mesmo o paseo marítimo que
percorre a beira esquerda da ría, correspondente ao municipio de Culleredo, ata a
ponte da Pasaxe.

INTERESE ORNITOLÓXICO
De enorme atractivo sobre todo para a
observación de aves litorais, tanto pola diversidade de especies (é posible observar
varias decenas nun paseo) como pola posibilidade de telas moi preto. A súa contorna axardinada e urbanizada acolle ademais
unha nutrida comunidade de aves típicas
deste tipo de medios.

Desde a ponte medieval do Burgo, observa
as aves presentes cara á ponte da autoestrada AP9: gaivotas, garzas e parrulos e
mesmo picapeixes vense desde moi preto.
Na primavera busca ademais andoriña dos
penedos e andoriña dáurica.
Camiño da estrutura metálica de cor vermella que hai onde comeza a ensancharse
a ría, podes detectar doadamente os mer-

54

15/ RÍA DO BURGO
xuncos, rascón europeo, pica costeira e algúns anos papoazul. Na primavera aniñan
aí as lavandeiras amarelas ibéricas. Nos
xardíns do paseo busca a primeira hora
tordos, pombos torcaces e moitas outras
aves. Entre elas, no inverno, lavandeira
branca. Non é raro ademais que sobrevoen
esta zona algún miñato, gabián, azor, falcón peregrino e mesmo, no inverno, aguia
calzada.

gullóns pequenos que invernan entre aquí e
a outra beira. Seguro que antes descobres
corvos mariños, garzotas e garzas reais, así
como as primeiras limícolas.
Desde este embarcadoiro cara á dereita e a
esquerda, cando a marea está a medias, hai
estupendas oportunidades para contemplar de preto cisne mudo e moitas outras
aves, sobre todo limícolas como mazaricos
rubios e rabinegros, biluricos patirrubios e
claros, pilros comúns, biluricos de rochas e,
durante os pasos migratorios, píllaras reais
e pilros ferruxentos. Ollo á presenza de gaivotas, pouco comúns no inverno.

Este tramo do paseo merece varias paradas para observar biluricos das rochas,
virapedras, e máis exemplares das outras
especies. Ao paso xunto á lagoa artificial, e
se é inverno, verás algún mergullón pequeno máis. Ao lonxe, na grande illa de limo
central que aparece en baixamar, acoden
a alimentarse moitas aves. Nas silveiras e
sebes próximas ao paseo adoita ser doada
de ver a papuxa cabecinegra.

Esta zona de marisma é clave para a presenza aquí de numerosas especies, que a
usan para descansar en preamar, alimentarse ou mesmo nidificar, como é o caso da
lavandeira amarela. Ás súas beiras retíranse
cando sobe a marea pilros, biluricos, gabitas, mazaricos, virapedras, píldoras, garzas, garzotas, corvos mariños, cullereiros
comúns, gaivotas... No outono e no inverno podes chegar a detectar (pondo moita
atención, pois son moi dadas a agacharse)
decenas de becacinas. Tamén carriza dos

Fronte a este tramo a baixamar descobre
un longo illote de area na que se pousan
gabitas, gaivotón, gaivotas cabecinegras,
garzotas...

Mazaricos rubios
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15/ RÍA DO BURGO
Mobella pequena

COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS

actividades de educación ambiental.
Non existen observatorios de aves, pero
como descubrirás non son necesarios:
acostumadas á trasfega de paseantes, as
aves presentes permiten unha sorprendente
proximidade. Máis información: https://
www.baiasantacruz.org/gl/panel/ria-doburgo-culleredo-e-oleiros

A contorna da ría dispón de numerosos
aparcadoiros e un servizo constante de autobuses que a conectan con varios destinos próximos, incluída a cidade da Coruña.
A ruta proposta discorre na súa totalidade
por un paseo marítimo, o que permite gozar
dela por parte de toda a cidadanía. Mentres
a percorres, permanece atento ao tráfico
de bicicletas, e respecta o seu carril. Se tes
oportunidade de elixir a hora da túa visita, a
ideal é desde dúas ou tres horas antes da
preamar máxima. Por suposto, non baixes
á ría: afundiríaste de inmediato nos seus
fondos limosos!

LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO
Praia de Santa Cristina. Tras cruzar a
ponte da Pasaxe (a pé son só 20 minutos)
poderás descubrir, camiño desta praia, píllaras reais, corvos mariños, garcetas ou
carráns cristados. Ollo durante a baixamar
aos grupos de gaivotas para detectar algunha arxéntea. Desde a propia praia, mirando para fóra da ría, é doado descubrir
en inverno pentumeiros, mobellas, carolos
e ás veces mergullóns de pescozo negro,
sempre e cando o mar non estea moi movido!

RECURSOS
Durante o teu paseo atoparás 52 paneis
informativos sobre a ría e as súas aves,
elaborados pola Reserva de Biosfera
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
Ademais, nas beiras da ría a Aula da
Natureza e Xardín Botánico Juan Lembeye
(pertencente ao Concello de Culleredo)
dispón dunha nutrida colección de árbores
típicas de Galicia, e organiza con frecuencia

Río Trabe. Xunto á estrada AC-211, as arboradas beiras do río Trabe acollen galiñola e diversas forestais, con posibilidade de
tordo rubio e úbalo no inverno.
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15/ RÍA DO BURGO
OUTROS LUGARES PARA VISITAR

–– Urxencias: 112

–– Igrexa románica do Burgo (s. XII).

–– Concello de Culleredo: 981 677 777

–– Torre de Celas e etnografía no Monte Xalo.

–– Concello de Oleiros: 981 610 000

–– Camiño Inglés e Ruta polo Rego das Xesteiras.

–– Oficina de Turismo de Culleredo: Rúa
do Concello, 12. Culleredo. 15189. Tfno.:
981 677 777. http://turismo.culleredo.es/
roteiros/

–– Xardín Botánico “Juan Lembeye”.

–– Oficina de Turismo de Oleiros: Avenida
das Américas, s/n, 15172, Santa CristinaPerillo-Oleiros (A Coruña). Tfno.: 981 904
052 / 981 631 706. http://www.oleiros.org/
web/concello-oleiros/turismo

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE
–– Para coñecer a predición meteorolóxica e
os horarios das mareas, consulta a web de
Meteogalicia: www.meteogalicia.gal. Para
informarte dos horarios de autobuses, este
é o teléfono da Estación de Autobuses da
Coruña: 981 184 335.

Cullereiro
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RÍO DODE
CARREGAL
COSTA
DEXO-SERANTES
Concello: Curtis
Concello: Oleiros

DESCRICIÓN XERAL

falcón peregrino, lagarteiro, gaivota patiamarela, rabirrubio, corvo grande... Na illa
da Marola, situada fronte a esta costa, cría
o paíño común. Nos campos que se estenden tras os cantís é doado ver chasco
(e norteño nas migracións do outono, así
como pedreiro cincento ou papamoscas
e papamoscas cincentos e mesmo retorcepescozo), azulenta, papuxa do mato,
carriza, xílgaro, liñaceiro, laverca común...
A mirada atenta sobre o océano pode descubrir ademais mascato, carráns cristados,
carolos, pardelas baleares e cincentas...
No inverno, estes cantís acollen cada noite
un durmideiro de corvo mariño grande, e é
máis doado ver gabitas entre as rochas que
hai aos seus pés.

Catalogada como Monumento Natural e
Protexida pola Rede Natura 2000 da Unión
Europea como Zona de Especial Conservación (ZEC) de 270 hectáreas, este tramo
litoral acantilado situado entre as bocas
das rías da Coruña e Ares-Betanzos é unha
das zonas núcleo da Reserva de Biosfera,
e unha das xoias naturais de Galicia. A súa
sucesión de cortados de xisto e pequenas
calas, e a franxa de campos cubertos de
herbais, breixo e toxo que se estende cara
o interior, constitúen un espazo salvaxe único.

INTERESE ORNITOLÓXICO
Destaca sobre todo neste lugar a súa impresionante colonia de corvos mariños cristados, a máis nutrida de cantas existen na
costa continental ibérica. Tamén a presenza
dalgunhas especies reprodutoras escasas
en Galicia, como choia, andoriñón real ou
gralla pequena. E a doutras especies típicas das zonas acantiladas galegas, como

FENOLOXÍA
Calquera momento do ano é ideal para visitar este espazo. É máis, convén percorrelo
en todas as estacións, co fin de descubrir
as diferentes aves que aparecen en cada
unha delas.
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PROPOSTA DE VISITA

o illote do Marolete, pousadoiro de moitos
dos corvos mariños cristados reprodutores
nesta zona. Nos piñeirais inmediatos hai ferreiriños reais e negros, azuis e cristados,
gabeador e outras aves forestais.

O porto de Lorbé é perfecto para a observación de gaivotón e gaivotas escura, chorona, cabecinegra, patiamarela... Con frecuencia, centos delas repousan nas bateas
de mexillón xunto a virapedras, corvos mariños grandes e cristados ou garzas reais.
No inverno, busca nestas augas carolo e
mesmo palleira grande, e no verán pardela
balear e pardela cincenta. Atención ademais á presenza de arroaces!

Vindo de Mera pola rúa Celso Emilio Ferreiro primeiro e a rúa Seixo Branco despois, e
tras deixar á túa esquerda o acceso á cala
de Canabal, aparca o teu vehículo onde
remata o acceso rodado, na entrada dun
piñeiral e xunto a uns chalés. Mentres botas
a andar (ou continúas o teu paseo, se é que
vés camiñando desde Mera), permanece
atento á presenza de aves forestais como
as antes mencionadas, así como verderolo,
gaio europeo, peto verde... No verán non é
raro ver aquí falcón. Unha vez que deixes
atrás a zona arborada, busca entre a matogueira de breixo e toxo chasco, papuxa do
mato, azulenta, carriza... Cando alcances a

Desde o porto de Dexo, tomando na praza dos Golfiños unha escaleira de madeira
que salva a pendente, accédese a un carreiro que percorre algúns dos cantís máis
fermosos desta costa. Non te achegues de
máis a eles! Terás ante ti a illa da Marola,
onde cría paíño común e gaivota patiamarela, e adoitan pousarse gaivotóns. Tamén

Pardela cincenta
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Falcón peregrino

A rúa Celso Emilio Ferreiro leva ata o aparcadoiro que hai ao carón da Aula do Mar, lugar de visita obrigada (ver máis adiante). Se
viñeches en automóbil e é primavera, nada
máis baixarte busca no ceo choia, lagarteiro ou andoriñón real. Con sorte, podes detectar ademais miñato e falcón peregrino.
Desde aí mesmo, á túa esquerda segundo
miras á Aula do Mar, un estreito sendeiro
descende ata os restos dunhas baterías de
defensa do século XVII, ao bordo do acantilado. Moito coidado, unha vez máis, cando
chegues ata elas. Ademais dunha espléndida panorámica da boca da ría da Coruña,
terás posibilidade de ver desde aquí corvos
mariños cristados, máis grallas e, sobre as
ondas, probablemente mascato, carráns
cristados, pardelas cincentas e baleares e
outras aves mariñas.

punta do Seixo Branco, atopa onde sentar
comodamente para identificar na distancia,
cara ao interior do océano, mascatos, corvos mariños cristados, pardelas...
Desde a rúa Seixo Branco que mencionamos antes, e xusto despois do desvío cara
á rúa Seixo Branco, o Camiño Carreira levarate por entre varias casas ata un lugar
onde aparcar o coche (ou continuar o teu
paseo) para seguir por un sendeiro que te
conduce a unha das vistas máis espectaculares desta costa. A medio camiño fai unha
parada para asomarte, á túa esquerda, á
colonia de aves mariñas da Punta de Mera,
ao outro lado da estreita baía de Canabal.
Decenas e decenas de corvos mariños
cristados manteñen nesas paredes os seus
niños ao longo da primeira metade do ano.
Tamén crían gaivota patiamarela e andoriñón real, entre outras aves. Ao teu arredor,
mentres tanto, terás as especies típicas da
matogueira costeira. Máis adiante, o sendeiro remata fronte á illa de Montemeán,
que acolle cada primavera unha vistosa colonia de gaivota patiamarela.

61

16/ COSTA DEXO-SERANTES
Corvo mariño cristado

COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS

RECURSOS
A visita á Aula do Mar, centro de recepción
de visitantes do Monumento Natural creado na antiga casa do fareiro dos Faros de
Mera, é obrigada antes de percorrer este
espazo por primeira vez. O seu interior alberga unha exposición permanente, distribuída en dúas salas e dous miradoiros
acristalados, un laboratorio, espazos para a
proxección de audiovisuais, unha ampla terraza e puntos de observación ornitolóxica.
Ademais, oferta un servizo de guías para os
colectivos interesados.

O mellor xeito de percorrer este espazo
é unha combinación de vehículo propio e
camiñadas. Existen servizos públicos de
autobús, pero as paradas están algo afastadas das zonas máis interesantes. Aínda
así, un paseo desde a localidade de Mera
(por onde pasan con frecuencia autobuses
desde ou cara a outras localidades de Oleiros e A Coruña) ata o faro de Mera ou o
Seixo Branco apenas che levará unha hora.
Na páxina web da Aula do Mar (ver a continuación) atoparás máis indicacións.

A páxina web Baía de Santa Cruz inclúe
varias propostas de sendeiros ornitolóxicos
similares aos que aquí che propomos:
https://www.baiasantacruz.org/gl/panel/
costa-de-dexo-serantes
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LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO

OUTROS LUGARES PARA VISITAR
–– Igrexa de Santa María de Dexo (s. XII) e
igrexa de Santa Eulalia de Liáns.

Lagoa de Mera. Situada xunto a este núcleo urbano, un cómodo paseo permite
percorrer parte das súas beiras para observar corvo mariño grande, galiñola, lavanco
e, durante o período invernal, mergullón pequeno ou galiñola negra. Nas beiras, busca
bilurico das rochas e algunha garza real, e
con sorte picapeixe. Os cisnes, outros patos e gansos que habitan a lagoa son semidomésticos.

–– Museo Os Oleiros “José María Kaydeda”,
no Pazo As Torres en Santa Cruz.
–– Illa e Castelo de Santa Cruz.

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE
–– Para informarte dos horarios de autobuses, este é o teléfono da Estación de Autobuses da Coruña: 981 184 335.

Baía de Santa Cruz. Desde o paseo marítimo de Santa Cruz, e cruzando á súa illa,
onde está o fermoso castelo sede do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación
Ambiental de Galicia (CEIDA), non deixes
de entrar a coñecelo!, terás ocasión de observar numerosas especies. Fíxate na grande rocha manchada de guano á dereita da
baía. Chámase O Corval e é o pousadoiro
favorito dos corvos mariños desta zona. Na
baixamar, busca na praia e nas rochas virapedras, bilurico das rochas, garzota e gaivotas chorona, cabecinegra, cana, escura,
arxéntea e patiamarela, así como gaivotón.
E, voando sobre as ondas, carrán cristado.
Unha vez dentro dos muros do castelo de
Santa Cruz, e desde a súa zona exterior, a
que dá á ría, poderás observar pentumeiros
e, con sorte, algunha mobella.

–– Urxencias: 112
–– Concello de Oleiros: 981 610 000
–– Oficina de Turismo de Oleiros: Avenida
das Américas, s/n, 15172, Santa CristinaPerillo-Oleiros (A Coruña). Tfno.: 981 904
052 / 981 631 706. turismo@oleiros.
org. http://www.oleiros.org/web/concellooleiros/turismo
–– Aula do Mar da Costa de Dexo: http://
www.ceida.org/gl/aula-do-mar-costa-dedexo-0
–– Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA): http://
www.ceida.org/gl. Tfno.: 981 639 618.

Choia
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A CORUÑA CIDADE
Concello: A Coruña

DESCRICIÓN XERAL

FENOLOXÍA

A cidade da Coruña creceu sobre unha península unida a terra firme por un estreito
istmo, grazas ao cal presenta dúas fachadas marítimas. A interior, cara á ría, está na
súa maior parte ocupada por áreas portuarias. A exterior oriéntase cara ao mar aberto. Desde o punto de vista da biodiversidade, destacan nesta a presenza de dous
Espazos Naturais de Interese Local (ENIL):
o da contorna da Torre de Hércules e a das
illas de San Pedro.

Os meses con maior variedade e abundancia de especies son os do outono e do inverno, ata mediados de primavera.

PROPOSTA DE VISITA
Na cidade da Coruña, o seu porto é estupendo para gaivotas. Aínda que está pechado aos paseantes, se tes telescopio,
podes probar a botar unha ollada desde
aquí cara ao peirao de en fronte, onde no
inverno se concentran por milleiros.

INTERESE ORNITOLÓXICO

A contorna do Castelo de Santo Antón e o
dique de abrigo é un bo lugar, por exemplo, para carolos, araos, carráns cristados,
corvos mariños cristados e virapedras. Con
motivo de temporais, poden entrar ademais
paíños e falaropos!

A Coruña resulta moi atractiva para a observación de aves, grazas tanto á súa diversidade de paisaxes urbanas e litorais como
á inmediatez do océano. Nunha xornada de
outono ou inverno ben aproveitada podes
chegar a detectar varias decenas de especies mentres paseas polo seu litoral e os
seus parques.

Desde Punta Herminia, e mirando cara á
ría, nas rochas en que se estrelan as ondas, podes atopar máis virapedras e va-
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As illas de San Pedro son na primavera e no
verán o fogar dunha nutrida colonia de gaivota patiamarela, e o resto do ano, o durmidoiro de multitude de gaivotas desta especie e de gaivota escura e gaivotón, corvos
mariños grandes e cristados, e gabitas.
Tras elas, o paso de aves mariñas chega
a ser moi interesante. Ata aquí non hai acceso por transporte público, salvo o taxi.
Se che apetece pasear ou pedalear, está
a un paseo! Se a meteoroloxía se presenta
incerta, trae contigo boa roupa de abrigo
e un paraugas por se cae algún chuvasco:
non hai onde gorecerse. A cambio, gozarás case en soidade dunhas paisaxes moi
fermosas.

rios pilros escuros. Máis arriba, nos pasos
migratorios, pedreiros cincentos e mesmo
escribentas das neves. Busca desde aquí
no océano pardelas baleares e cincentas no
verán e no outono, mascatos todo o ano, e
nos pasos migratorios a posible presenza
doutras aves mariñas, sobre todo os días
de vento do norte: carráns, pentumeiros,
álcidos, palleiras... Nos campos arredor da
Torre de Hércules, busca ademais lavandeira amarela (na primavera e no verán),
carriza dos xuncos, papuxa cabecinegra
ou estorniño negro, entre moitas outras especies. Xusto ao sur da Torre, nunha zona
arborada, refúxianse nas migracións especies como retorcepescozo, papamoscas
cincento e papamoscas, tordos rubios e
reais...

Se continúas para acceder ao alto do parque de Bens, poderás atopar nos seus cumios, ademais dunhas estupendas panorámicas da cidade, varias choias entre outras
especies típicas das áreas despexadas, e
con motivo dos pasos migratorios especies
como chasco norteño ou pedreiro cincento.

Na praia de San Roque de Fóra, no inverno
e con preamar, é doado detectar nas rochas grupos de virapedras e pilros escuros.
Tamén mazaricos chiadores.

Rabirrubio
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Virapedras

COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS

sobre onde observar aves na cidade:
https://www.coruna.gal/medioambiente/gl/
sectores-ambientais/biodiversidade/ondever-aves?argIdioma=gl

Un paseo longo marítimo, numerosas áreas
peonís e parques, así como un carril bici,
permiten percorrer este perímetro litoral
con gran facilidade. Tamén cabe a opción
de facer parte do percorrido en transporte público, ou en automóbil. Extrema o teu
coidado nas zonas acantiladas e permanece atento ao tráfico rodado e de bicicletas
nos paseos marítimos.

LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO
Outros lugares da cidade brindan a oportunidade de gozar de aínda máis especies de
aves. Son por exemplo interesantes neste
sentido as visitas ao Parque de Santa Margarida ou á contorna do Castro de Elviña.
En varios lugares do centro da cidade (por
exemplo, na entrada da Rúa Real) cría o cirrio pálido.

RECURSOS
Na web municipal da Coruña atoparás
abundante información práctica para a túa
visita. Ademais, ten un apartado específico
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OUTROS LUGARES PARA VISITAR

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE

–– Museos Científicos Coruñeses: Casa das
Ciencias, Aquarium Finisterrae, Domus.

–– Para coñecer a predición meteorolóxica e
os horarios das mareas, consulta a web de
Meteogalicia www.meteogalicia.gal .

–– Miradoiro do Monte de San Pedro.
–– Xardín de San Carlos e Xardíns de Méndez Núñez.

–– UrXencias: 112
–– Concello da Coruña: 010

–– Paseo marítimo.

–– Oficina de Turismo da Coruña: Praza
de María Pita, 6, 15001, A Coruña. Tfno.:
981 923 093 www.turismocoruna.com
infompita@coruna.es

Pilro escuro
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ENCORO DO REXEDOIRO E
COSTA DE ARTEIXO
Concello: Arteixo

INTERESE ORNITOLÓXICO

DESCRICIÓN XERAL
O encoro do Rexedoiro (tamén coñecido
como de Sabón, por estar no centro do
polígono industrial do mesmo nome), construído en 1970 e con preto de 40 hectáreas,
acolle unha moi interesante diversidade de
aves acuáticas reprodutoras e invernantes.
A súa presa está a poucos metros da praia
de Alba, onde comeza a Zona de Especial
Conservación (ZEC) Costa da Morte, que
comprende a costa desde aquí ata Fisterra. Este primeiro tramo, pertencente ao
concello de Arteixo e, polo tanto, á Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras
do Mandeo, caracterízase por unha variada sucesión de praias e áreas acantiladas
tamén moi interesante para a práctica da
ornitoloxía e a xeoloxía mentres se percorre
a denominada Senda Azul.

As beiras do encoro do Rexedoiro están
orladas por amplas zonas de espadanas
onde nidifican diversas especies, entre
elas a galiñola e a galiñola negra, cada vez
máis escasa como reprodutora en Galicia.
Algúns anos fíxoo tamén a garza pequena.
No inverno poden contarse nas súas augas máis de 200 aves acuáticas, entre as
que destaca a presenza de lavancos, patos
cristados, galiñolas negras, mergullóns pequenos e garzas reais. En total, detectáronse aquí máis de 180 especies de aves.
Entre as grandes praias de Alba e Barrañán,
a Senda Azul de Arteixo (6,5 km) percorre
unha sucesión de áreas acantiladas con
estupendas vistas sobre o océano, con opción de ver numerosas especies típicas dos
dous medios.
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FENOLOXÍA

PROPOSTA DE VISITA

O encoro do Rexedoiro é moi interesante ao
longo de todo o ano, malia que perde algo
de atractivo en pleno verán. Algúns días da
primavera multitude de cirrios, andoriñas e
gaivotóns aliméntanse sobre as súas augas, a media altura, mentres as mencionadas especies reprodutoras aniñan entre as
espadanas. No inverno crece tanto o número de especies como a abundancia de
moitas delas. Desde a Senda Azul é posible gozar no outono, sobre todo con vento
do noroeste, dalgunhas boas xornadas de
paso de aves mariñas. Os ventos do leste,
pola súa banda, adoitan traer na mesma
data pequenos paxaros migrantes ata os
arbustos que acompañan o paseo.

O mellor lugar para asomarte ao encoro do
Rexedoiro é a ancha beira que percorre o
seu extremo final na avda. da Deputación.
Para chegar ata ela, deberás ir en automóbil ata as inmediacións, aparcar e achegarte camiñando. Busca desde alí diferentes
ángulos para observar as aves presentes
tanto na lámina de auga como entre as espadanas.
Na inmediata praia de Alba descansan con
frecuencia as gaivotas, con posibilidade
de observar algunhas especies pouco frecuentes como a polar, a cáspica ou a hiperbórea. Para visitala, achégate ata o aparcadoiro existente.

Rascón
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COMO CHEGAR, ACCESIBILIDADE
E RECOMENDACIÓNS

No seu extremo occidental, a desembocadura do río Arteixo atrae ademais pequenas
limícolas e outras aves migratorias durante
as migracións.

Para acceder ao lugar de observación do
encoro do Rexedoiro, deberás aparcar nas
inmediacións, por exemplo ante as primeiras naves industriais da avda. da Praia. En
canto á Senda Azul que parte da praia de
Alba, camíñase con relativa facilidade. Evita saír del, igual que achegarte demasiado
ao bordo dos cantís. É moi conveniente, se
desexas observar gaivotas, madrugar para
evitar que varias mascotas caninas chegasen antes e as invitasen a marchar a outro
lado.

Se non che apetece camiñar moito, os primeiros dous quilómetros da Senda Azul
probablemente che resulten suficientes
para facerte unha idea do seu interese
ornitolóxico. Na primavera, non deixes de
buscar ao teu arredor pedreiros cincentos
migratorios. O mesmo que no outono, cando ademais hai posibilidade de ver chascos
norteños ou retorcepescozos, entre outras
especies. No mar poderás ademais avistar
mascato, carrán cristado e outras aves mariñas. Mentres paseas, non deixes de pór
atención na vistosa xeomorfoloxía deste
litoral, de grande interese.

RECURSOS

Tras a praia de Barrañán, onde remata a
Senda Azul, esténdese a ampla carriceira
pola que o río Sisalde desemboca neste
areal. É un lugar moi interesante para observar aves típicas deste medio: escribenta das canaveiras, folosa das canaveiras...
Un sendeiro que parte da estrada DP-0514
permíteche percorrer o seu límite occidental. Se te animas, podes percorrelo de forma circular para regresar polas abas dos
montes inmediatos, en parte ocupados por
unha fraga moi interesante para aves forestais.

Na Aula da Natureza Muíño Vello, nos
arredores de Arteixo, xunto ao Rego da
Bidueira, atoparás abundante información
acerca da biodiversidade deste concello.
Na páxina web do Concello de Arteixo tes
información acerca da Senda Azul: http://
www.arteixo.org/gl/servizos/turismo/rutas.
Tamén acerca da ruta circular que percorre
a contorna da carriceira formada polo río
Sisalde xunto a Barrañán: http://www.
arteixo.org/gl/servizos/turismo/rutas/riosisalde

Andoriña
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Peto formigueiro

LUGARES PRÓXIMOS DE
INTERESE ORNITOLÓXICO

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE
INTERESE
–– Para coñecer a predición meteorolóxica e
os horarios das mareas, consulta a web de
Meteogalicia: www.meteogalicia.gal. Para
informarte dos horarios de autobuses, este
é o teléfono da Estación de Autobuses da
Coruña: 981 184 335.

Os afeccionados á observación de gaivotas
frecuentan no inverno a cala situada xunto
ao pequeno parque industrial de Suevos.
No outono, tamén o Parque de Monticaño
recibe a visita de paxaros migratorios, sobre todo con ventos de nordés.

–– Urxencias: 112

OUTROS LUGARES PARA
VISITAR

–– Concello de Arteixo: 981 600 009
–– Oficina de Turismo de Arteixo: Avenida
de Fisterra, s/n, 15142, Arteixo (A Coruña).
Tfno.: 981 659 177. turismo@arteixo.org

–– Balneario de Arteixo.
–– Ruta Mariñán Arteixo - Xalo - Paleo Ruta
Sisalde - Costa de Arteixo (ver https://
es.wikiloc.com/rutas-senderismo/roteiromarinan-arteixo-xalo-paleo-7540900)
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1/ RÍA DE O BURGO

RESTAURANTES E ALOXAMENTOS
DA RESERVA DE BIOSFERA
A Marca de Calidade da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo creouse co obxectivo de facilitar a introdución e diferenciación dos produtos locais, engadir valor
e promover e difundir os recursos que potencien as actividades económicas tradicionais e a
economía social no marco do territorio amparado pola Reserva de Biosfera. Este distintivo
está a servir como vínculo entre EMPRESA-PRODUTO-TERRITORIO, ao tempo que establece unha imaxe común para o conxunto de empresas adheridas.
Cando visites estes establecementos, estarás a gozar dunha gastronomía con produtos de
calidade de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo: unha forma de garantir a orixe, dinamizar economicamente o territorio, fixar poboación no medio rural e asegurar a calidade do
prato que chega á túa mesa.
Polo momento, estes son os restaurantes e aloxamentos incluídos na Marca de Calidade da
Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo:

RESTAURANTES
Abegondo
–– Mesón - Museo Xente do Camiño - Lugar Campo da Saleta, 30, Presedo, Abegondo (A Coruña). +34 678 466 134

Bergondo
–– Restaurante La Espina - Praia de Gandarío, 18, 15165 Bergondo (A Coruña). +34
881 308 753
–– Restaurante San Isidro - San Isidro, 36, 15165, Bergondo (A Coruña). +34 981 794
602

Betanzos
–– Gastroteca A Artesa da Moza Crecha - Rúa Cruz Verde, 3, 15300, Betanzos (A
Coruña). +34 616 181 328
–– Tenda Degustación Casa do Queirxo - Rúa Roldán, 1, 15300 Betanzos (A Coruña).
+34 981 77 57 43
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–– Mesón O Pote - Travesía do Progreso, 9, 15300, Betanzos (A Coruña). +34 981
774 822
–– Restaurante Casanova - Rúa Ferradores, 21, 15300, Betanzos (A Coruña). +34 981
775 500
–– Restaurante Cho - Rúa dos Ánxeles, 3, 15300 Betanzos (A Coruña). +34 981 773
254 / +34 881 980 133
–– Restaurante O Pasatempo - Rúa das Mariñas, 23, 15300 Betanzos (A Coruña). +34
981 775 022
–– Restaurante Os Arcos - Rúa Rollo, 6, 15300, Betanzos (A Coruña). +34 981 772
259 / +34 981 770 057
–– Restaurante San Andrés - Rúa dos Anxos, 4, 15300, Betanzos (A Coruña). +34 981
772 044
–– Restaurante Vega - Rúa dos Anxos, 3, 15300, Betanzos (A Coruña). +34 981 773
254

Cambre
–– Restaurante Casa Celia - A Cabana – Ancéis, 5, 15181 Cambre (A Coruña). +34
981 674 009

Coirós
–– Restaurante Caserío de Tión - Lugar Os Chas, 5, 15316, Coirós (A Coruña), +34
981 970 541
–– Restaurante La Paz - Lg. Espenuca, 3, 15316 Coirós (A Coruña). +34 981 796 327

Irixoa
–– Restaurante O Garfo - Cruce, 4, 15313, Irixoa (A Coruña). +34 981 793 296

Oleiros
–– Restaurante Casa Paquita - Avenida Che Guevara, 127, 15172 Oleiros (A Coruña).
+34 981 614 077

Oza-Cesuras
–– Restaurante El Moderno - Travesía, 7, 15380, Oza-Cesuras (A Coruña). +34 981
792 028
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–– Parrillada Terranova - Lugar Igrexario, 10, A Regueira, 15387, Oza-Cesuras (A Coruña). +34 981 792 453
–– Hotel Gastronómico Rural Rectoral de Cines - Casas Novas, 4, San Nicolás de Cines, Oza-Cesuras, 15380 (A Coruña). +34 981 777 710 / +34 686 385 306

Paderne
–– Casa Rural Casa de Sixto - Sas, 44, 15314, Paderne (A Coruña). +34 981 782 831
/ +34 659 468 452

Sobrado
–– Restaurante-Tenda Degustación Casa do Queixo - Casal de Abaixo, 2 - Grixalba,
15816 Sobrado dos Monxes (A Coruña). +34 650 955 265

ALOXAMENTOS
Betanzos
–– Hotel Garelos - Praza Alfonso IX, 8, 15300 Betanzos (A Coruña). +34 981 775 930.
info@hotelgarelos.com
–– Hostal Pórtico - Rúa do Castro, 8, 15300 Betanzos (A Coruña). +34 981 458 818.
reservas@hostalportico.com

Curtis
–– Casa Rural Casa de Barreiro - Abeledo, 5 - Teixeiro, 15310 Curtis (A Coruña). +34
670 906 386.info@casadebarreiro.com

Miño
–– Hotel La Terraza - A Carreira, 4, 15630 Miño (A Coruña).+34 657 629 292. reservas@hlaterraza.com

Oleiros
–– Albarari Burbullas Astronómicas - Rúa das Margaritas, 21 - Breixo, 15178 Oleiros (A
Coruña). +34 698 107 950. albarari@albarari.es
–– Cabañas de Canide - Rúa Gaza, 13 - Mera, 15177 Oleiros (A Coruña). +34 696 478
947 / 619 738 300. reservas@cabanasdecanide.com
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–– Hotel Nao Botique - Avda. Concepción Arenal, 51 - Santa Cruz, 15179 Oleiros
(A Coruña). +34 881 244 144. reservas@noaboutiquehotel.com. recepcion@
noaboutiquehotel.com. info@noaboutiquehotel.com

Oza-Cesuras
–– Hotel Gastronómico Rural Rectoral de Cines - Casas Novas, 4, San Nicolás de
Cines, 15380 Oza-Cesuras (A Coruña). +34 981 777 710 / +34 686 385 306.
larectoraldecines.com

Paderne
–– Casa Rural Casa de Sixto - Sas 44, 15314 Paderne (A Coruña). +34 981 782 831
/ +34 659 468 452

Bubela
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